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NIEUWJAARSBOODSCHAP

Beste inwoner van Langemark-
Poelkapelle,

Namens de voltallige CD&V-be-
stuursploeg in gemeente en ocmw 
wens ik je een nieuw jaar vol geluk, 
waarin je mag slagen in alles wat je 
onderneemt.

Het voorbije jaar is alweer voorbij 
gevlogen. Tal van zaken werden af-
gewerkt en nieuwe plannen staan 
op stapel. In deze nieuwsbrief kom 
je daar meer over te weten.

Ondertussen zijn er terug vier jaar 
van deze beleidsperiode verstreken 
en scheiden ons nog goed ander-
half jaar van nieuwe gemeente-
raadsverkiezingen.  Samen blijven 
wij ons inzetten om van Lange-
mark-Poelkapelle een plek te ma-
ken waar het aangenaam wonen, 
werken of even vertoeven is. 

Wij zijn er ons van bewust dat niet 
alles even vlug gaat als we wel zou-
den wensen en dat het werk nooit 
af is. Langdurig overleg, een om-
slachtige administratie, maar ook 
de beperkte fi nanciële draagkracht 
van de gemeente maken een snelle 
realisatie niet altijd mogelijk. Dat 
belet ons echter niet om ons dage-
lijks te blijven inzetten voor onze 
mooie gemeente.

Ook in 2011 blijven wij tot uw 
dienst!

Alain Wyffels
Burgemeester
Langemark-Poelkapelle
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Hoe heb jij die stap ervaren?

Maddy: Ik had helemaal niet de ambi-
tie om ocmw-voorzitter te worden. De 
uitslag van de laatste gemeenteraads-
verkiezingen duwde me echter in die 
functie. Op dat ogenblik was het even-
tjes afwegen hoe ik het allemaal prak-
tisch kon organiseren. Mijn job in het 
acv verminderde ik tot een halftijdse 
functie. De overige momenten verdeel 
ik over het ocmw en mijn gezin. Onze 2 
kinderen zijn het huis uit en dit maakt 
het wel een beetje gemakkelijker. Se-
dert april hebben we een kleinzoon en 
het doet soms wel pijn dat ik heel wei-
nig voor hem kan zorgen.

Waar is het ocmw momenteel mee 
bezig?

Maddy: Bij de start hadden de bouw-
plannen voor het woonzorgcentrum 
(de benaming rusthuis mag niet meer) 
reeds vorm gekregen. De vaststelling 
dat de bouwkost heel hoog is deed ons 
nadenken over een samenwerking en 
verkennende gesprekken werden ge-
voerd. De bouwplannen zijn daarna 
nog enigszins gewijzigd en binnen het-
zelfde bouwvolume zijn er nog 9 zorg-
fl ats bijgekomen. Dit betekent dat er 
minstens 9 en maximum 18 mensen 
méér een thuis kunnen vinden, dan in 
het oorspronkelijke plan. Niettegen-
staande de hoge kost blijft het een 
fantastisch project. Dat er binnen een 
paar jaar een nieuw woonzorgcentrum 

Nieuwe leden zijn 
bijzonder welkom!

CD&V wordt sterk gemaakt door zijn 
vele leden. Wie in onze gemeente 
wenst lid te worden, kan contact op-
nemen met:

 Dhr. Frans Vandeputte 
 Lindenlaan 2 
 Langemark-Poelkapelle
 Tel.: 057 48 87 91 
 fransjozef.vandeputte@skynet.be

Nieuwe leden krijgen het eerste jaar 
een gunsttarief van 5,00 euro per per-
soon.

Bezoek onze website: 
http://langemark-poelkapelle.cdenv.be

Communicatie vindt CD&V belangrijk. 
Bekijk daarom regelmatig bovenver-
melde website. U vindt er verslagen 
van de activiteiten van onze lokale 
CD&V afdeling alsook de kalender 
voor het komende jaar.

Voor opmerkingen kan u terecht bij: 
marleen.soete@scarlet.be

Een gesprekje met ocmw-voorzitter
     Maddy Bouden

LID WORDEN

wenst je een 
voorspoedig 2011

4 jaar geleden nam Maddy het voorzitterschap van het ocmw op. Voordien was zij daar actief als 
raadslid en dus al behoorlijk goed vertrouwd met ons ocmw.

We nodigen graag jou en je gezin uit op 
de nieuwjaarsreceptie 
op zondag 6 februari 2011 vanaf 10.00 uur 
in de Hazebrug te Sint-Juliaan.

Gastspreker is nationaal voorzitter 
Wouter Beke.

Op 29 mei was de Mariazaal bijna te klein voor een ruime opkomst van CD&V-
leden en -sympathisanten. Het bezoek van enkele verkiezingskandidaten gaf 
een extra dimensie aan de avond. 
Dit jaar gaat de barbecue door op zaterdag 28 mei 2011. Noteer die datum 
alvast in je agenda.

LANGEMARK-POELKAPELLE

ZONDAG 6 FEBRUARI 2011
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zal zijn voor de bejaarden uit onze ge-
meente betekent evenzeer dat de tewerk-
stelling kan gegarandeerd worden voor 
de mensen die er nu tewerkgesteld zijn. 
We mogen terecht fi er zijn om te kunnen 
rekenen op een uitstekend team dat dag-
dagelijks instaat voor de verzorging van 
onze bewoners en die mensen probeert 
een goeie thuis te bieden in hun latere le-
vensjaren.

Naast deze bouwplannen zijn intussen ook 
de bouwwerken gestart van de nieuwe 
buitenschoolse kinderopvang (bko) in Lan-
gemark. De containers voldeden niet meer 
en een nieuwe, duurzame huisvesting was 
noodzakelijk. Tegen de volgende grote va-
kantie moeten de kinderen terecht kunnen 
in een nieuw gebouw. Toen er in 2000 ge-
start werd met de bko kon men wellicht 
niet vermoeden dat dit zo’n succes zou 
zijn. Het is een zegen voor uitwerkende 
ouders dat ze kunnen rekenen op een de-
gelijke opvang voor kun kinderen, zowel 
voor- als naschools en dit onder deskun-
dige begeleiding.

Hoe zie je de toekomst van het ocmw?

De toenemende vergrijzing van de bevol-
king dwingt ons verder na te denken over 
een degelijke thuisbegeleiding voor de ou-
deren en/of mindervaliden. We beschikken 
reeds over een poets- en klusjesdienst en 
ook met de warme maaltijden bereiken 
we al heel veel mensen. Toch moeten we 
blijven openstaan voor mogelijke verbete-
ringen. Een intenser overleg tussen huis-
artsen, paramedici en andere hulpverle-
ners, samen met onze sociale dienst kan 
probleemsituaties vroeger opsporen. Om 
mensen te kunnen helpen moet je immers 
de noden en problemen kennen. 

Binnen de sociale dienst werd er een 
hoofdmaatschappelijk werker aangewor-
ven. Gezien de stijging van het werkvolu-
me was dit noodzakelijk. De drempelvrees 
om naar het ocmw te stappen en hulp te 

vragen is nog steeds hoog. Het uitwer-
ken van een “sociaal huis” in de toe-
komst is noodzakelijk om de bevolking 
van onze gemeente beter te kunnen 
helpen.

Die uitgebreide dienstverlening 
vraagt ook een effi ciënte organisa-
tie. Hoe wordt dat aangepakt?

Het blijft een grote uitdaging om tel-
kens een passend antwoord te vin-
den voor nieuwe problemen. Als klein 
bestuur kan je dat niet altijd alleen 
en moet je daarom steun zoeken bij 
partners. Een nauwere samenwerking 
met het gemeentebestuur moet ons 
toelaten ons meer te focussen op onze 
kernopdracht. 

Na het vertrek van de ocmw-secretaris 
hebben we, in overleg met de gemeen-
te, beslist dat de gemeentesecretaris 
beide functies opneemt. Ongetwijfeld 
zal er daardoor een drukke inwerkpe-
riode aanbreken en dit zal niet altijd 
gemakkelijk zijn. Het opent natuurlijk 
wel een weg tot een intensere samen-
werking tussen gemeente en ocmw. 
Ook voor de exploitatie van het woon-
zorgcentrum zal er in de toekomst 
naar een samenwerking met een part-
ner uitgekeken worden. Het nieuwe 
gebouw zal immers onvoldoende zijn 
om op alle zorgvragen een passend 
antwoord te geven. Verder investeren 
in o.a. extra zorgfl ats is dringend nodig 
en zal weerom veel geld vragen.  Het 
uitkijken naar een samenwerking is de 
enige mogelijkheid om die investerin-
gen te dragen en tot een betaalbaar 
uitgebaat woonzorgcentrum te komen. 
Onze instelling is te klein en schaalver-
groting dringt zich op. In dit verhaal 
moet er echter nog een lange weg af-
gelegd worden.

Zo ziet het er inderdaad naar uit! 
Bedankt voor dit gesprek.

LANGEMARK-POELKAPELLE

V. U.: Dominik Decock, Diksmuidestraat 13, 8920 Langemark-Poelkapelle
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